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LYT TIL EN HISTORIE …

… historien om altings begyndelse. Engang for længe siden, 
da universet stadig var ungt, levede Ånder og Væsener under 
samme himmel. Der var kun én verden, kun ét stort rige 
styret af Naturens harmoni. Men Ondskab trængte ind 
i Den Eneste Verden og fandt plads i hjerterne hos både 
Ånder og Væsener, og Den Eneste Verden splintredes og 
blev til mange verdener. Riget stod splittet nu mellem dem, 
der ønskede fred, og dem, der levede for at få magt over 
andre og gøre dem ondt. For at værne og beskytte det gode i 
universet blev den mægtige fæstning Kandrakar skabt midt 
i uendeligheden. Dér våger en Forsamling af magtfulde 
Ånder og Væsener over universet, og højest blandt dem er 
Oraklet. Der er hårdt brug for hans visdom, for til tider  
er Kandrakars styrke det eneste, der hindrer Ondskaben i 
at trænge ind, hvor ondskab aldrig burde findes.



I den slags urolige tider sker det, at Kandrakar finder sine 
Vogtere på uventede steder. I Heatherfield, for eksempel. En 
ellers ganske almindelig by, hvor der bor fem ellers ganske 
almindelige piger. Irma, hvis element er Vand. Taranee, 
hvis element er Ild. Cornelia, der har alle Jordens kræfter. 
Hay Lin, der har fået Luftens lethed og frihed. Og Will, der 
bærer Kandrakars Hjerte, et særligt krystalsmykke, i hvis 
indre alle naturens elementer mødes og forenes og bliver 
til ren Energi.

Sammen er de W.I.T.C.H.  – fem unge Vogtere af 
Kandrakar. Og universet har brug for dem …
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K a p i t e l  1

GRØNNE FINGRE

”Du plukker blomsterne,” sagde Lillian anklagende. 
”Mor har sagt, at vi ikke må pille ved potteplanterne, 
og du plukker blomsterne!”

Suk. Jeg ved ikke hvem, men den, der opfandt 
lillesøstre, skulle låses inde sammen med én, indtil 
han afskaffede dem igen.

”Kun dem, der er døde,” sagde jeg. ”Det skal man 
gøre. Det hedder beskæring.” Meget forsigtigt kneb 
jeg en vissen hibiscusblomst af planten.

Med et højt smæld flækkede urtepotten i to lige 
store dele, og pottemulden blev spredt ud over hele 
stuegulvet. Forskrækket gav jeg slip på hibiscusplanten.

”Du har ødelagt den,” hylede Lillian. ”Moar! Nelia 
har ødelagt planten!”

”Så hold dog mund!” snerrede jeg. ”Hold mund, 
eller jeg …”
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For sent.
”Cornelia!”
Mor stod i døråbningen og gloede på mig. ”Hvor 

mange gange har jeg sagt til dig, at jeg ikke vil have, 
at du roder ved mine planter? Behøver du absolut 
være så klodset?”

”Men jeg gjorde ikke noget!”
”Jaså. Du vil altså have, at jeg skal tro, at den 

stakkels plante flækkede urtepotten helt af sig selv?”
Jeg stirrede ondt på planten. Den så overhovedet 

ikke stakkels ud. Faktisk så den irriterende frisk ud. Det 
var næsten, som om den voksede, mens jeg så på den.

Voksede, mens jeg så på den …
Jeg fik pludselig en grim mistanke. Jeg kiggede 

på mine hænder. De så egentlig meget uskyldige ud. 
De var slanke og blege – det var jo tidligt på foråret. 
Der var ikke noget grønt ved mine fingre, men som 
jordheks vidste jeg, at jeg kunne få ting til at gro, 
når jeg ville. Men lige nu havde jeg jo ikke villet. Jeg 
havde ikke prøvet på at få planten til at gro. Alligevel 
var den pludselig vokset så stærkt, at urtepotten var 
flækket. Var jeg ved at miste kontrollen over mine 
evner? Ubehagelig tanke!

”Stå ikke bare dér og glo,” sagde mor. ”Find en ny 
urtepotte til den stakkels plante, før den dør helt.”

”Nelia sagde, at hun ville nedskære planten,” sagde 
Lillian. ”Det sagde hun selv, og så gjorde hun det!”
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”Be-skære, din tumpe!”
”Tal ordentligt til din søster. Nu henter du den 

urtepotte, og så kan du jo samtidig tage støvsugeren 
med ind og gøre noget ved det her svineri.”

”Hvorfor skal jeg? Jeg gjorde jo ikke noget! Helt 
ærligt, mor! Slaveriet er altså afskaffet …”

”Cornelia, du er lige præcis så tæt på en stuearrest!”
Kunne hun virkelig nænne det, når hun vidste, at 

det var meningen, at jeg skulle være med i Hay Lins 
modeshow? Jeg kiggede forsigtigt på hende.

”Nå?” Mors blik var jernhårdt. Det var vist bedst 
ikke at løbe risikoen.

”Okay, okay! Jeg skal nok!”
Fordi jeg absolut skulle omplante og støvsuge, 

endte jeg selvfølgelig med at komme for sent af sted til 
Sheffield Instituttet, hvor generalprøven på Hay Lins 
modeshow skulle afholdes den lørdag eftermiddag.

Ligesom jeg kom ind ad døren, var Irma på vej ud, 
og hun var lige ved at vælte mig med alle de kasser, 
hun kom slæbende med.

”Du kommer for sent!” sagde hun.
”Undskyld.”
Lidt længere nede ad gangen kom en stige pludselig 

lige imod mig, og jeg måtte springe til side for ikke 
at blive mast flad.

”Ups,” sagde Will, ”jeg så dig slet ikke. Er du ikke 
lidt sent på den?”
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”Jo!”
Inde i salen havde Taranee lige monteret sit kamera 

på et stativ. Mens hun kiggede på lysmåleren, trådte 
hun et skridt tilbage og plantede hælen lige på min 
højre fod.

”Hov, undskyld,” sagde hun uden overhovedet at 
se på mig. ”Gid Will kunne belyse scenen mere jævnt. 
Hay Lin leder forresten efter dig. Du kommer da for 
sent, gør du ikke?”

”Jo,” hvæsede jeg og haltede ind i det klasseværelse, 
der nu blev brugt som omklædningsrum. Det flød 
med kjoler og dragter i så mange forskellige farver, 
at man skulle tro, der var eksploderet en regnbue 
derinde. Og for en gangs skyld havde Hay Lin rynker 
i panden.

”Nej, ikke den dér!” sagde hun til Kara, en af vores 
veninder fra skolen. ”Den er til finalen. Hvor er …” 
Og så fik hun øje på mig. ”Nå, dér er du,” sagde hun. 
”Du kommer – ”

”For sent. Jeg ved det godt. Undskyld!”
Hay Lin smilede til mig. ”Det, jeg skulle til at 

sige, var: Du kommer lige i rette øjeblik. Det ville 
være så fedt, hvis du kunne hjælpe med at få styr på 
det her rod.”

Min irritation forsvandt som dug for solen. Jeg 
smilede til hende. Det var umuligt at lade være.

”Det kan du tro,” sagde jeg. Jeg håbede virkelig, 
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showet ville blive en succes. Hay Lin havde arbejdet 
enormt hårdt for at få alle kjolerne færdige til tiden, 
og hun fortjente i den grad, at det hele gik godt.

Det var en af de dage, hvor det var rart bare at 
være normal og lave helt normale ting. Altså ikke 
sådan kedelig-normal, bare ikke magisk. Hjælpe en 
af sine veninder med at lave det sejeste modeshow i 
skolens historie. Diskutere musikken og frisurerne. 
Bekymre sig om at undgå at tvære mascaraen ud 
og træde i kjolesømmen i stedet for at risikere 
livet i kamp med tre meter høje monstre med 
skællede haler. Misforstå mig ikke. At være med i 
W.I.T.C.H. er klart noget af det vigtigste og mest 
spændende i mit liv. I begyndelsen, dengang jeg 
lige havde opdaget nogle af mine magiske evner, 
var jeg både stolt og også lidt skræmt. Så fik Will 
Kandrakars Hjerte. Det ligner måske bare et lidt 
sært og fremmedartet krystalsmykke, men dybt 
inde i det ligger de mest fantastiske kræfter gemt, 
og vi fandt ud af, at det knyttede os sammen på 
sære, nye måder og gav os magt over hvert vores 
naturlige element. Mit element er som sagt Jord, og 
Hay Lin har magt over Luften. Taranee er ildheks, 
og Irma kan gøre de vildeste ting med Vand. Og 
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fordi Will på en eller anden måde forener både os 
og elementerne i ren Energi, er det hende, der er 
vores leder.

Det var lidt svært at fatte lige først. Ikke det med, 
at Will er vores leder, altså, men alt det sære og 
magiske i det hele taget. Jeg har altid været sådan 
en jeg-vil-se-det-før-jeg-tror-det type. Begge ben 
solidt plantet på jorden. Det passer vel også meget 
godt til en jordheks. Og der stod vi så og kunne 
lige med ét styre alle de her overnaturlige kræfter 
bare ved at vifte med en lillefinger. Og vi fandt 
hurtigt ud af, at ikke alle var lige begejstrede for, 
at Kandrakar havde fået fem nye Vogtere. Vi havde 
fjender i verdener, vi ikke engang havde hørt om. 
Heldigvis fik vi også venner dér. Meget nære venner 
endda, i mit tilfælde … men det er en helt anden 
historie. Alt i alt var det næsten for meget – sådan 
nærmest ønskedrøm og mareridt på én gang. Og 
indimellem kan det stadig godt blive en tand for 
spændende. Så føles det fedt at lave noget andet end 
at redde verden. Noget, hvor man bare kan være 
fjorten år og komplet u-magisk. Men den dag var 
der ved at ske noget magisk i Heatherfield. Noget, 
det snart ville blive meget svært at ignorere.
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”Mine damer og herrer. Sheffield Instituttet kan med 
stolthed præsentere forårets modetrends ved vores 
egen Hay Lin!”

”Sikke mange mennesker,” hviskede Taranee, der 
stod sammen med mig ude i kulissen. ”Jeg er glad for, 
at det er dig, der skal derud – og ikke mig!”

”Det kunne du da sagtens.”
”Nej, jeg kunne ej. Jeg ville få det dårligt – og det 

ville kunne ses!”
Jeg var nu heller ikke helt på toppen. Mine hænder 

svedte, og jeg var hele tiden lige ved at tørre dem af 
i kjolen, hvilket selvfølgelig ville være en katastrofe. 
Jeg læste engang et interview med en supermodel i 
et eller andet modeblad. ”Det handler om at gå ud 
på podiet og bare vide, at du ser godt ud. Så skal 
publikum også nok tro på det.” Det var bare lettere 
sagt end gjort. Hvad hvis man slet ikke var sikker? 
Jeg pillede nervøst ved mit hår.

Musikken begyndte. Til første del havde Hay Lin 
valgt en sang med Karmilla, et hårdt, rocket nummer 
med et hurtigt beat.

”Af sted!” sagde Taranee og gav mig et lille skub. 
”Blæs dem af banen!”

Mine fødder begyndte at bevæge sig næsten af sig 
selv. Med et smil, der føltes lidt stift, trådte jeg ud på 
podiet. Ude bagved stod Hay Lin nok og bed negle. Det 
ville jeg i hvert fald gøre, hvis det var min kollektion, 
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der skulle vises frem – hvis mine idéer og mit hårde 
slid skulle gå catwalk foran et stirrende publikum. 
Men de ville elske det tøj. Det kunne de ikke undgå. 
Medmindre de bare slet ikke havde nogen smag!

Der lød pift og ulvehyl nede bagest i salen. Uriah 
og hans latterlige slæng? Hvad lavede de her? De var 
næppe kommet for at få et par modetips. Men de 
kunne lige vove på at ødelægge Hay Lins store dag!

Pludselig kunne jeg mærke, hvordan jeg bevægede 
mig med endnu større beslutsomhed. Se her, tænkte 
jeg rasende. Det her er en fantastisk kjole, så bare 
hold mund og se på den! Jeg vendte mig vredt, så det 
turkise skørt blafrede mig om hofterne. Jeg kastede 
et hårdt blik over den ene skulder, mest for at få 
de narhoveder til at være stille. Hov! Var det ikke 
meningen, at jeg skulle smile? Nå, det var vel ikke 
alle modeller, der smilede. Og mit blik havde virket. 
Uriah gled ned i sædet og var – indtil videre – stille.

Da jeg kom ud, var Irma på vej ind. Hun stirrede 
hurtigt og forbløffet på mig. Hvad nu? Var der 
noget galt? Jeg skyndte mig at tjekke, om jeg havde 
spildt noget eller alligevel tørret mine hænder i den 
skinnende kjole. Alt så ud til at være fint nok.

”Wauw!” sagde Taranee med den samme 
forbløffelse i øjnene. ”Du så rå ud derude.”

Rå?
”Jeg prøvede bare at få Uriah og hans slæng til at 
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være stille,” mumlede jeg. ”Her, hjælp mig lige med 
lynlåsen.”

”Du fik i hvert fald folk til at kigge på dig! Og jeg 
fik et rigtig godt billede.”

Jeg trådte ud af den turkise kjole og over i en 
karmoisin-rød sag med perler og snore – en af Hay 
Lins specialiteter. Hun stod oppe på trappen og 
lavede vilde skynd-dig tegn. Jeg begyndte at gå op 
ad trappen.

”Skoene!” hvislede Taranee. ”Du skal skifte sko!”
Ups! Turkise sandaler ville nok ikke stå så godt 

til den røde kjole. Af med dem i en fart. På med de 
skarlagenrøde, mens jeg var på vej op ad trapperne. 
Et sekund til at køle ned, en dyb vejrtrækning – og 
så var det bare ud på podiet igen.

”Hvad er det, du har i håret?” spurgte Hay Lin, 
da jeg gik forbi hende.

”Hvad?”
”Det dér grønne noget … arh, lige meget, det er 

dig nu!”
Grønne noget? Jeg havde ikke tid til at tjekke det 

nu. Senere.
Jeg havde selvfølgelig set modeshows før. En hel 

del faktisk. Men det var ikke, før jeg selv stod midt 
i et, at jeg forstod, hvor meget hektisk aktivitet bag 
kulisserne der skulle til, for at modellerne kunne 
se smarte, tjekkede og perfekte ud. Hele showet 
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fór forbi i en lang forvirring af lynlåse op og ned, 
hurtige spejltjek, stikord fra musikken og klapsalver. 
Nu klappede alle nemlig, hver gang en ny kjole blev 
vist frem. Og selv om Hay Lin stadig så hektisk og 
stresset ud, så var hendes sædvanlige smil vokset til 
ét stort lykkeligt grin.

Så kom finalen. Alle modeller på scenen, alle i 
forskellige hvide kjoler og hver med en kirsebærgren 
med små, nye knopper. Midt på scenen stod Hay 
Lin og strålede som en lille sol og bukkede ud til 
publikum. Jeg lagde mærke til, at selv Uriah og hans 
slæng stod og klappede, selv om det ikke så ud til at 
være med deres gode vilje. Det var nok, fordi Frøken 
Knickerbocker, vores forstander, stod bagved og fik 
det bedste frem i dem …

Og så var det, det skete. Ud ad øjenkrogen anede jeg 
et grønt glimt, og lige med ét sprang min kirsebærgren 
ud og stod i fuldt flor.

Der gik et sug gennem publikum, og de begyndte 
at klappe endnu mere heftigt.

”Fed effekt!” var der en, der råbte.
Jeg stirrede bare på grenen og havde allermest lyst 

til at smide den væk. Langt væk! Først min mors 
hibiscus og så dét her. Hvad var det, der foregik?

Så var det forbi. Lyset blev dæmpet, og nogle 
begyndte at gå, mens andre kom om bag scenen for 
at gratulere.



”Tak, Cornelia,” sagde Hay Lin og gav mig et knus. 
”Tak for al din hjælp. Og for den seje effekt …” Hun 
grinede. ”Fed forårsdetalje, jordheks,” hviskede hun.

”Men jeg gjorde ikke noget …” sagde jeg. Og jeg 
havde virkelig ikke gjort noget som helst.

Havde jeg?



Vil du læse videre? Køb bogen her:  
 

http://bogpriser.dk/witch-groen-magi-_lene-kaaberboel?isbn=9788741501963  
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